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ABSTRAK 

Fauzan, Muhammad. 2019. Wacana Iklan Jasa Komersial Situs Jual Beli Online 

Bukalapak. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas  Negeri Semarang.  

Pembimbing : Prof. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. 

Kata kunci  : wacana iklan, struktur teks iklan, tipologi pesan persuasif dan teknik 

persuasif 

Kegiatan periklanan terus berkembang dan tanpa disadari telah menjadi 

bagian penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan iklan tidak terlepas dari 

kreativitas iklan. Kreativitas iklan semakin beragam, sehingga tampilan sebuah 

iklan telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut menyebabkan sekarang ini 

konsumen kesulitan untuk memahami secara kontekstual dalam iklan disebabkan 

orang sulit memahami bahasa dan struktur iklan seperti iklan di situs jual beli online 

Bukalapak. Wacana iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak 

merupakan iklan yang dibuat oleh Bukalapak sebagai daya tarik kepada konsumen 

untuk menggunakan jasa-jasa yang terdapat dalam situs jual beli online Bukalapak. 

Tujuan penelitian ini meliputi: (1) menganalisis karakteristik struktur teks 

iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak. (2) menganalisis tipologi 

pesan persuasif dalam wacana iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak, 

dan (3) menganalisis teknik persuasif dalam wacana iklan jasa komersial situs jual 

beli online Bukalapak. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sudaryanto. 

Subjek penelitian ini adalah iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak, dan 

catat. Teknik dasarnya adalah teknik simak bebas libat cakap, penjaringan data 

dapat dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa ikut berpartisipasi 

dalam proses pembicaraan atau pembuatan. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode padan. Teknik dalam metode padan yang 

digunakan pada penelitian ini, teknik padan referensial, dan teknik padan otografis 

dengan daya pilah otografis. 

Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini meliputi struktur teks 

iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak menggunakan empat struktur 

teks. Keempat struktur teks iklan tersebut meliputi headline, ilustrasion, bodycopy, 

dan signature line. Dari 92 jumlah keseluruhan data yang dianalisis struktur teks 

iklan cenderung tidak lengkap, karena tidak ada unsur pembentuk struktur standing 

details. Tipologi pesan persuasif pada iklan jasa komersial situs jual beli online 

Bukalapak meliputi isi pesan persuasif, struktur pesan, dan format pesan. 85 iklan 

mengandung isi pesan bias, 7 iklan mengandung isi pesan tidak bias. Stuktur pesan 

secara keseluruhan menggunakan struktur klimaks. Format pesan menggunakan 

satu sisi. Teknik persuasif dalam wacana iklan jasa komersial situs jual beli online 

Bukalapak terdiri atas teknik sugesti dan teknik konformitas. Dari data iklan yang 

dianalisis selalu diawali dengan teknik sugesti, dan kemudian teknik konformitas. 

Untuk teknik rasionalisasi, identifikasi, kompensasi, subtitusi, dan proyeksi tidak 

ditemukan dalam iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak. 
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Berdasarkan temuan peneliti di atas, peneliti merekomendasikan beberapa 

saran, yaitu (1) bagi pembuat iklan atau produsen dalam menciptakan iklan harus 

lebih memperhatikan struktur iklan yang lengkap. Dalam menciptakan iklan untuk 

menarik konsumen ciptakan iklan yang menarik dari struktur teks iklan, tipologi 

pesan perusasif, dan teknik persuasif. (2) bagi peneliti yang akan meniliti tentang 

wacana iklan jasa komersial, mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan 

dengan bahasa, maka hendaknya permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk 

diteliti lebih lanjut. Misalnya penggunaan gaya bahasa iklan jasa komersial, struktur 

kalimat, keefektifan kalimat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah sarana untuk saling berinteraksi. Tanpa bahasa, 

komunikasi di dalam masyarakat tidak akan terjadi. Bahasa merupakan 

sarana komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan 

ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain, (Perare 

dalam Ujiningtyas, 2013, h.1), selain itu bahasa menempati posisi terpenting 

dalam proses produksi dan distribusi informasi (Supriyadi, Zulaeha, 2017, 

h.2). Satuan bahasa terbesar yang digunakan dalam komunikasi adalah 

wacana. 

Wacana adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hirarki gramatikal 

merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, (Kridalaksana, 2009, 

h.259). Penyajian suatu wacana dapat dilakukan dengan bahasa lisan dan 

bahasa tulis. Wacana lisan terjadi secara langsung antara pengirim pesan 

dan penerima pesan. Sementara itu, wacana tulis terjadi antara penulis dan 

pembaca melalui tulisan. Penyajian wacana secara lisan dapat kita temui 

dalam media radio atau televisi dan penyajian secara tulis dapat kita lihat di 

surat kabar, majalah, iklan, dan sebagainya. 

Klasifikasi atau pembagian wacana sangat bergantung pada aspek 

dan sudut pandang yang digunakan, (Mulyana 2005, hh.47-64). Dalam hal 

ini, wacana setidaknya dapat dipilah atas dasar beberpa segi, yaitu: (1) 

berdasarkan bentuknya: wacana naratif, wacana prosedural, wacana 

ekspositori, wacana hortatori, wacana dramatik, wacana epistoleri, dan 

wacana seremonial; (2) berdasarkan media penyampaian: wacana tulis, dan 

wacana lisan; (3) berdasarkan jumlah penutur: wacana monolog, dan 

wacana dialog; (4) berdasarkan sifat: wacana fiksi dan nonfiksi, (5) 

berdasarkan isi: wacana politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana 

budaya, wacana militer, wacana hukum dan kriminalitas, wacana olahraga 
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dan keehatan; dan (6) berdasarkan gaya dan tujuannya: wacana ilmiah, 

wacana iklan, dan lain-lain. 

Wacana Iklan merupakan bentuk komunikasi. Iklan sebagai bentuk 

komunikasi atau pesan suatu produk, iklan bisa menjadi hal untuk menarik 

perhatian, (Sumarlam, 2004, h.169). Untuk menarik perhatian calon 

konsumen iklan harus semenarik mungkin seperti warna, ilustrasi, judul, 

teks, dan logo suatu iklan bisa dipakai sebagai sarana bagi biro jasa 

periklanan untuk memberikan kesan kepada target pembaca, baik dalam 

jangka panjang maupun pendek. Kegiatan periklanan merupakan kegiatan 

pemasaran yang juga merupakan kegiatan komunikasi (Tinarbuko, 2009, 

h.2). Dalam kegiatan itu iklan mempunyai peran yang sangat penting yaitu 

membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide. Di 

samping itu iklan berfungsi memberikan informasi dan melakukan persuasif 

kepada pembaca atau calon konsumen.  

Persuasif adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk 

menyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki 

pembicara padaa waktu ini atau pada waktu yang akan datang, (Keraf, 2007, 

h.118).  Persuasif bertujuan mengubah pikiran orang lain. Oleh sebab itu, 

pembuat iklan berusaha membujuk agar orang lain dapat menerima dan 

melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat iklan untuk itu, perlu 

diciptakan kepercayaan produk. 

Penyebaran iklan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun 

media cetak. Iklan yang dilakukan melalui media elektronik yaitu dari 

internet, televisi, dan radio. Kemudian iklan yang dilakukan melalui media 

cetak dapat melalui koran ataupun majalah. Dalam penyebarannya, iklan 

didesain sedemikian rupa agar mampu memberikan kesan kepada 

masyarakat. Dalam pencapaian tujuannya yaitu mempengaruhi pembaca, 

iklan disajikan semenarik mungkin tanpa menghilangkan pesan-pesan 

penting yang dikandungnya, sehingga pembuat iklan menggunakan bahasa 

yang kreatif dan unik, yaitu bahasa yang singkat namun lengkap, jelas, 

padat, efektif dan menarik. Saat ini kegiatan periklanan terus berkembang 
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dan tanpa disadari telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia.  

Iklan juga dikenal sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi dalam dunia 

industri, dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, iklan dapat 

mengubah gaya hidup masyarakat dan ketergantungan akan suatu produk 

yang diiklankan. Hal tersebut membuat para pengiklan berlomba-lomba  

untuk menciptakan sebuah iklan yang  kreatif  dan dapat menarik perhatian 

khalayak. 

Kehidupan sekarang dihadapkan oleh dunia teknologi yang 

berkembang sangat pesat. Seperti halnya alat komunikasi yang serba 

canggih memberikan layanan-layanan yang dapat memudahkan tidak hanya 

dalam bidang komunikasi tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari yang diinginkan. Saat ini ada suatu yang sedang mengemuka di 

Indonesia bahkan dunia yaitu belanja online, atau sering disebut juga online 

shopping. Melalui belanja online konsumen dapat mencari barang yang 

diinginkan dengan mudah. Belanja online kini jadi pilihan sebagian besar 

masyarakat, terutama bagi mereka yang sibuk dan tidak sempat pergi ke 

toko konvesional untuk membeli secara langsung barang yang 

diinginkannya. Belanja online dapat dilakukan dengan mudah yaitu hanya 

dengan mengakses situs jual beli online di internet lewat smartphone, laptop 

atau barang elektronik lainnya yang sudah terkoneksi dengan jaringan 

internet. 

Penggunaan internet yang semakin tahun semakin meningkat 

dijadikan peluang oleh pemilik situs jual beli online untuk melakukan 

promosi penjualan untuk mendapatkan minat beli oleh konsumen terhadap 

situs tersebut. Strategi promosi yang dilakukan melalui internet juga 

memberikan keuntungan bagi pemilik situs pembelian online karena tidak 

memerlukan biaya yang banyak yaitu melalui iklan, proses yang lama dan 

serta promosi iklan tersebut dapat dilihat siapapun di internet. 

Situs jual beli online sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk 

menampilkan wacana iklan tulis memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan media lainnya, diantaranya adalah situs jual beli 
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online memungkinkan tercapainya jumlah terbesar untuk iklan yang 

ditargetkan karena luasnya rentang peliputan tentang semua hal secara 

periodik. Situs jual beli online dapat dinikmati dan dapat dijangkau oleh 

kalangan bawah sampai kalangan atas. Iklan di dalam situs jual beli online 

dapat disampaikan dengan lebih rinci karena pembaca mempunyai cukup 

waktu untuk mencerna isi iklan tersebut. Situs jual beli online juga  

menawarkan reproduksi foto yang paling baik, khususnya dalam hal warna, 

salah satu elemen penting bila iklan tersebut harus tampil menantang secara 

visual. 

Salah satu situs jual beli online yang digunakan untuk memuat iklan 

yaitu Bukalapak merupakan situs jual beli online yang merupakan karya 

anak bangsa Indonesia. Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal 

tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Suitmedia yang berbasis 

di Jakarta. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke 

konsumen, produk yang dipasarkan seperti pakaian pria dan wanita, 

perlengkapan bayi, perlengkapan rumah tangga, elektronik, makanan, jasa, 

dan lain-lain. 

Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan prestasi di 

bidang investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures. 

Tidak berselang lama dari pemberitaan tersebut, pada tanggal 18 Maret 2014 

Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk Android. Aplikasi yang 

dikenal dengan mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para 

penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya 

dan melakukan transaksinya melalui smartphone. Setelah meluncurkan 

mobile Bukalapak mendapatkan penghargaan seperti memenangkan The 

Loyality and Engagement Awards 2016 untuk katagori “The Best Use Of 

Consumer Insigh” dan “The Best Use of Mobile” yang diberikan oleh 

Marketing Magazine Singapore terhadap perusahaan-perusahaan yang 

memiliki strategi marketing terbaik se-Asia Tenggara salah satunya 

Bukalapak. Di dalam negeri Bukalapak juga menerima tanda kehormatan 
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Satyalancana Wira Karya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik 

Indonesia. 

 Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, 

applikasi tersebut telah diunduh oleh lebih dari 87 ribu pengguna 

Bukalapak. Jumlah pengguna Bukalapak pada tahun 2017 meningkat 

hingga lebih dari 130% selama 12 bulan yakni lebih dari 11.2 juta pengguna, 

untuk jumlah harian transaski di Bukalapak mencapi Rp. 50 miliar, 

(Bisnis.com, edisi 06 Febuari 2017). 

Iklan pada dasarnya merupakan sebuah wacana yang dapat 

mempengaruhi khalayak yang melihatnya. Dalam tampilan sebuah iklan 

telah mengalami perubahan. Perubahan iklan isi dan gaya iklan pada abad 

ke- 20 yaitu (1) pendekatan berorientasi pada produk, (2) simbol-simbol 

produk, (3) personalisasi, (4) segmentasi pasar. Iklan saat ini semakin 

beragam hal ini terlihat dalam ungkapan iklan dan bentuk iklan. Iklan  juga  

dikenal sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi dalam dunia industri, 

dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, iklan dapat mengubah 

gaya hidup masyarakat dan ketergantungan akan suatu produk yang 

diiklankan, akan tetapi iklan sekarang ini konsumen kesulitan untuk 

memahami secara kontekstual slogan-slogan yang digunakan dalam iklan 

disebabkan orang sulit memahami bahasa dan struktur iklan (Brata, 2017:1). 

Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan hakikat bahasa, dan struktur 

pembentuk teks iklan, dan analisis teknik persuasif yang digunakan dalam 

wacana iklan.  

Wacana iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak 

merupakan iklan yang dibuat oleh Bukalapak sebagai daya tarik kepada 

konsumen untuk menggunakan jasa-jasa yang terdapat dalam situs jual beli 

online Bukalapak. Wacana iklan Bukalapak mengiklankan sesuatu yang 

berbeda dengan menonjolkan keefektifan dan kreativitas konsep iklan yang 

menyimpang dibandingkan dengan situs jual beli online yang lain 

(Makerteers, 12 April 2016). Konsep iklan yang menyimpang itu 
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digunakan untuk menarik konsumen sehingga calon konsumen bisa 

memahami struktur dan pesan iklan.  

Iklan yang terdapat pada Bukalapak mampu menarik para 

masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Kemenarikan iklan 

yang ada di Bukalapak tidak lepas dari kreativitas iklan. Kreativitas adalah  

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru (Sternberg dan 

Davidson dalam Adi, 2016 h.23), selain itu kreativitas iklan adalah sebuah 

pesan periklanan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan pesan iklan 

(Roman, dkk, dalam Adi, 2016 h.24). Kreativitas iklan Bukalapak dilihat 

dari karakteristik struktur iklan yang terdapat di Bukalapak. Struktur iklan 

yang terdapat di Bukalapak mempunyai ciri khas tersendiri di bandingkan 

dengan iklan yang terdapat di situs jual beli online lainnya. Karakteristik 

struktur iklan Bukalapak seperti ilutrasi dibawah ini; 

(1) 

      

Headline yang terdepat pada iklan di atas yaitu “Bayar Cicilan 

mudah Pakai Promo Termurah”. Ilustrasioan pada iklan tersebut yaitu 

warna backgaround ungu tua dengan perpaduan warna unggu muda, 

Headline 

Ilustrasion 

Bodycopy 

Signature 

Line 
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terdapat gambar yang berisi keberhasilan yang digambarkan “V” yang 

berada dalam kotak berwarna jingga. Body copy pada iklan di atas yaitu 

“Bayar Angsuran Kredit di Bukalapak dan dapatkan Cashback hingga 

Rp100.00”, karena kalimat tersebut mengandung pesan dan informasi yang 

terdapat pada iklan tersebut, dan Signature line  pada iklan diatas yaitu 

“Cashback Rp100.00”. 

Dengan demikian struktur bentuk iklan jasa komersial Bukalapak 

dibuat sederhana dan lebih mementingkan gaya dan kreativitas zaman 

sekarang ini. Sehingga konsumen atau pembaca lebih efisien dan tertarik 

untuk membaca iklan tersebut. 

Iklan yang terdapat dalam Bukalapak juga mengandung pesan 

persuasif serta teknik-teknik persuasif yang digunakan untuk menarik 

masyarakat agar menggunakan produk yang ditawarkan.  Tipologi pesan 

dan teknik persuasif yang terdapat dalam iklan jasa komersial Bukalapak 

terlihat seperti dibawah ini. 

(2) 

        

Penggalan teks iklan jasa komersial Bukalapak di atas menggunakan 

teknik sugesti. Teknik sugesti bertujuan untuk  membujuk atau 

mempengaruhi konsumen dengan cara menunjukkan keunggulan produk 

yang di jual, (Keraf, 2007: 124). Teknik sugesti terlihat pada penggalani 
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“Beli Pulsa dan Kuota di Bukalapak, Dijamin Lebih Mjurah”. Bukalapak 

menjual Pulsa dan Kuota dengan harga murah dibandingkan dengan tempat 

lain, sehingga pembaca dan konsumen akan tergiur untuk membeli pulsa 

dan kuota di Bukalapak dengan harga yang murah. Penggalan iklan tersebut 

akan menciptakan sugesti pada pembaca dan calon konsumen untuk 

membeli pulsa dan kuota di Bukalapak. Oleh karena itu calon konsumen 

akan tersugesti bahwa pulsa dan kuota di Bukalapak benar-benar murah. 

Tipologi pesan persuasif yang terdapat dalam penggalan teks iklan 

jasa komersial Bukalapak di atas mengandung pesan bias, struktur pesan 

menggunakan struktur klimaks, dan format pesan satu sisi. Pesan bias yang 

terkandung dalam penggalan teks iklan tersebut yaitu membeli pulsa atau 

kuota di Bukalapak dengan harga yang murah, dengan membeli pulsa dan 

kuota di Bukalapak dapat cashback Rp50.000. Pesan persuasif tersebut 

mengandung ketidakpastian dan ketidakbenaran atas produk yang 

ditawarkan, karena Bukalapak tidak menjelaskan secara detail bagaimana 

cara untuk mendapatkan cashback Rp 50.000. Selain itu harga murah yang 

ditawarkan oleh Bukalapak juga tidak disebutkan secara jelas. Struktur 

pesan klimaks, karena produsen atau Bukalapak menyajian pesan dimana 

argumentasi terpenting atau terkuat berada dibagian akhir. Format pesan, 

karena penekanan pesan hanya pada kepentingan produsen, serta 

menonjolkan kelebihan dari produk yang ditawarkan. 

Dengan demikian, iklan yang terdapat dalam beranda Bukalapak 

tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam masa kini 

melalui pesan persuasif yang terkandung. Selain itu, pemilihan kata dan 

kalimat yang digunakan dalam beranda Bukalapak  banyak mengandung 

unsur persuasif sehingga iklan yang dikemukakan oleh produsen dapat 

mempengaruhi minat konsumen. Bahasa iklan yang dikemukakan biasanya 

bersifat mengajak, mempengaruhi dan meyakinkan keunggulan produk 

kepada pembaca, sehingga pembaca merasa penasaran dan tertarik untuk 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Selain itu analisis periklanan telah 
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menjadi studi yang sangat populer, sehingga memunculkan berbagai jenis 

penelitian yang mengkaji tetang analisis struktur iklan, dan bahasa iklan. 

Oleh karena itu, penulis meneliti struktur iklan, tipologi pesan dan 

teknik persuasif wacana iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak 

periode Januari-Maret 2019 dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian 

ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana karakteristik struktur teks iklan jasa komersial pada situs jual 

beli online Bukalapak? 

2) Bagaimana tipologi isi pesan persuasif pada wacana iklan jasa komersial 

situs jual beli online Bukalapak? 

3) Bagaimana teknik persuasif  wacana iklan jasa komersial situs jual beli 

online Bukalapak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini akan disesuaikan dengan ketiga 

masalah yang ada. Tujuannya sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan karakteristik struktur iklan jasa komersial pada 

wacana iklan situs jual beli online Bukalapak. 

2) Mendeskripsikan tipologi isi pesan persuasif pada wacana iklan jasa 

komersial situs jual beli online Bukalapak. 

3) Mendeskripsikan teknik persuasif wacana iklan jasa komersial situs jual 

beli online Bukalapak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini dapat  bermanfaat  bagi  semua  pihak. Adapun kegunaan 

penelitian sebagai berikut: 

Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu wacana, 

menambah informasi, pengembangan ilmu dalam menganalisis 
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karakteristik teks iklan, tipologi pesan persuasif dan teknik persuasif 

pada wacana iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak. 

Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah wawasan kepada peneliti tentang 

kajian wacana iklan jasa komersial khususnya struktur bentuk, 

tipologi pesan persuasif, dan teknik persuasif dan dapat 

mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan.  

b) Bagi Produsen 

Penelitian ini dapat menambah wawasan produsen dalam 

menciptakan iklan yang lebih menarik dari segi struktur bentuk 

dengan teknik teknik persuasif serta tipologi pesan yang dapat 

diterima oleh masnyarakat umum.  
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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis struktur teks iklan, 

tipologi pesan persuasif dan teknik persuasif pada situs jual beli online tentu 

sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun penelitian serupa yang 

dimaksud di antaranya, yaitu Veriyani (2011), Khasanah (2012), Yulianik 

(2012), Egrova (2013), Sari (2013), Pertiwi (2014), Karlsoon (2015), Putri, 

dkk (2015), Wahyuni (2015), Nugroho (2015), Rohimah (2015), Brata 

(2017), Fahrini (2017), Prawisadani (2017), Prasad (2017),  Adi (2018), 

Wisda (2018), Zhou (2018). 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Veriyani (2011) berjudul 

“Analisis Wacana Persuasif dalam Iklan Barang Elektronik Pada Surat 

Kabar Suara Merdeka”. Penelitian tersebut mendeskripsikan teknik 

persuasif dan mendeskripsikan bentuk tindak tutur, serta mendeskripsikan 

aspek komunikasi dan efek komunikasi. Data yang digunakan adalah 

kalimat-kalimat dalam wacana iklan barang elektronik yang terdepata pada 

surat kabar Suara Merdeka. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah surat kabar Suara Merdeka yang terbit pada September 2010-

April 2011. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.  Penelitian ini 

menghasilakan teknik persuasif (rasionalisasi, identifikasi, konformitas, 

kompensasi, penggantian, dan proyeksi), tindak tutur (lokusi, ilokusi, dan 

perlokusi), aspek komunikasi (aspek fisik, aspek psikologi, aspek sosial dam 

aspek waktu), serta efek komunikasi (umpan balik positif dan umpan balik 

negatif). 

Relevanasi penelitian ini yaitu mendeksripsikan teknik persuasif 

dalam iklan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada data, sumber 

data, dan hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kalimat-kalimat dalam wacana iklan barang elektronik yang terdeapat pada 
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surat kabar Suara Merdeka. Sedangkan penelitian yanbg dilakukan oleh 

peneliti datanya berupa penggalan teks iklan jasa komersial situs jual beli 

online Bukalapak. Sumber data tang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

surat kabar Suara Merdeka yang terbeit pada pada September 2010-April 

2011. Sedangkan peneliti yaitu dokumentasi dari unggahan iklan jasa 

komersiasl situs jual beli online Bukalapak periode Januari-Maret 2019. 

Selain itu peneliti meneliti pesan persuasif yang terkandung dalam iklan jasa 

komersial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Veriyani juga meneliti 

tindak tuturr, aspek komunikasi dan efek komunikasi. Pembaharuan dalam 

penelitian ini adalah perpaduan penelitian mengenai pesan dan teknik 

persuasif yang terdapat dalam iklan jasa komersial media sosial Bukalapak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2012) berjudul “Analisis 

Wacana Persuasif dalam Iklan Sepeda Motor pada Surat Kabar Suara 

Merdeka”. Penelitian tersebut menganalisis teknik persuasif, dan 

menganalisis aspek komunikasi. Data dalam penelitian ini berupa bahasa 

yang terdapat dalam wacana persuasif iklan motor pada surat kabar suara 

merdeka. Sumber data penelitian ini berupa wacana iklan motor pada surat 

kabar Suara merdeka. Tahap penyediaan data menggunakan metode simak 

dengan teknik lanjutan Simak Libas Bebas Cakap (SLBC), dan teknik catat. 

Tahap analisis data menggunakan padan dengan teknik dasar Pilah Unsur 

Penentu (PUP), sedangkan metode agih dengan teknik dasar Bagi Unsur 

Langsung (BUL). Tahap penyajian hasil analisis menggunakan metode 

penyajian informal. 

Relevansi peneltian ini yaitu membahas tengtang wacana persuasif 

yang menganalisis teknik persuasif. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

data, sumber data, dan hasil penelitian. Data dalam penelitian ini berupa 

bahasa yang terdapat dalam wacana persuasif iklan motor pada surat kabar 

suara merdeka, sedangkan data peneliti penggalan teks iklan jasa komersial 

situs jual beli online Bukalapak. Sumber data penelitian ini berupa wacana 

iklan motor pada surat kabar Suara merdeka, sedangkan sumber data peneliti 
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dokumentasi dari unggahan iklan jasa komersiasl situs jual beli online 

Bukalapak periode Januari-Maret 2019. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yulianik (2012) 

berjudul “Analisis Wacana Persuasif Iklan Rokok pada Spanduk dan Baliho 

di Kota Purwokerto”.  Penelitian tersebut mendeskripsikan teknik persuasif, 

mendeskripsikan tindak tutur, dan mendeskrispikan aspek komunikasi. Data 

dalam penelitian ini berupa bahasa yang terdapat pada wacana persuasif 

dalam iklan rokok di spanduk dan baliho di kota Purwokerto. Sumber data 

penelitian berupa wacana tulis iklan rokok pada spanduk dan baliho. Tahap 

penyediaan data menggunakan metode simak dengan teknik Simak Libas 

Bebas Cakap (SLBC), dan teknik lanjutan berupa teknik rekam. Tahap 

analisis data berdasarkan tiga komponen, yakni (1) analisis berdasarkan 

teknik, (2) analisis berdasarkan bentuk tindak tutur, (3) analisis berdasarkan 

aspek komunikasi. Tahap penyajian hasil analisis menggunakan metode 

penyajian informal. 

Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

membahas tentang wacana persuasif mendeskripsikan teknik persuasif. 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada data, sumber data, dan 

pembahasan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa bahasa yang terdapat pada wacana persuasif dalam iklan rokok di 

spanduk dan baliho di kota Purwokerto, sedangkan data penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu penggalan teks iklan jasa komersial situs jual 

beli online Bukalapak. Perbedaan lainnya peneliti meneliti teknik dan pesan 

persusif. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianik meneliti teknik persuasif, 

tindak tutur, serta aspek komunikasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Egrova (2013) berjudul “Language, 

Cognition, and Manipulation in Advertising Discourse” penelitian tersebut 

menguji wacana iklan dalam bahasa Rusia dan Inggris sebagai tindakan 

pertukaran komunikasi dan hubungan interpersonal antara peserta wacana 

iklan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan cara 
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pemirsa memproses informasi yang terkandung dalam iklan televisi dan 

bagaimana pembaca bertindak berdasarkan informasi tersebut.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Egrova yaitu meneliti 

tentang bahasa dalam wacana iklan. Bahasa pada iklan akan mengandung 

pesan persuasif sehingga pembaca akan memproses informasi dari bahasa 

iklan tersebut. Perbedaan penelitian diatas yaitu Egrova meneliti kondisi dan 

manipulasi dalam wacana iklan, sedangkan peneliti meneliti struktur iklan, 

tipologi pesan persuasif, dan teknik persuasif pada bahasa iklan jasa 

komersial. Penelitian yang dilalukukan Egrova dapat menjadi acuan peneliti 

untuk memperoleh informasi atau pesan yang terdapat pada wacana iklan 

yang digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini.  

Sari (2013) penelitiannya berjudul “Analisis Wacana Persuasif 

dalam Spanduk Kampanye Pilkada Banyumas Tahun 2013”. Penelitian 

tersebut mendeskripsikan teknik persuasif, jenis tindak tutur, dan wujud 

imperatif pragmatik. 

Persamaan penelitian yang diteliti yaitu membahas tentang teknik 

persuasif. Perbedaanya terletak pada data, sumber data, dan hasil penelitian.  

Data dalam penelitian ini yaitu wacana tulis yang terdapat pada spanduk 

kampanye pilkada Banyumas tahun 2013, sedangkan data yang digunakan 

peneliti yaitu penggalan teks iklan jasa komersial situs jual beli online 

Bukalapak. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu spnaduk 

kampanye pilkada banyumas tahun 2013, sedangkan sumber data yang 

digunakan peneliti yaitu dokumentasi dari unggahan iklan jasa komersial 

situs jual beli online Bukalapak. Perbedaan lainnya Sari dalam penelitiannya 

tidak hanya menganalisis teknik persuasif, jenis tindak tuturan dan wujud 

imperatif. Sedangkan peneliti menganalisi karakteristik struktur teks iklan 

dan tipologi pesan persuasif. 

Penelitian yang dilakukan Pertiwi (2012) berjudul “Budaya Populer 

dan Pesan Persuasif Majalah Perempuan (Analisis Isi Kualitatif Pesan 

Persuasif Ditinjau dari Konsep Budaya Populer dalam Rubrik Rupa-rupa, 

Majalah Femina edisi Januari-Desember 2012). Penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui isi pesan persuasif ditinjau dari konsep budaya populer 

yang terdapat pada rubrik Rupa-rupa, Majalah Femina edisi Januari-

Desember 2012. Menggunakan metode analisis isi pesan persuasif, peneliti 

mengambil enam artikel dalam rubrik Rupa-rupa Majalah Femina edisi 

Januari-Desember 2012 sebagai objek penelitiannya. Penelitian yang 

dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa majalah Femina dalam rubrik 

Rupa-rupa secara umum menunjukkan bahwa isi dari artikel- artikelnya 

menggunakan pesan persuasif dan menggunakan dua metode yakni Pay off 

Idea (mempengaruhi pembaca dengan memberikan harapan-harapan baik 

atau mengiming-imingi hal yang baik) dan Fear Arrousing (mempengaruhi 

pembaca dengan menakut-nakuti atau menggambarkan konsekuensi buruk). 

Dalam konsep budaya populer sebagai perspektif penelitian yang 

digunakan, isi dari artikel-artikel tersebut cenderung mempersuasif para 

pembaca perempuan untuk mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan. 

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah menganalisis pesan persuasif. Sedangkan perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak dari 

media yang digunakan sebagai obyek penelitian. Pada penelitian diatas, 

media yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah media massa cetak 

(Majalah), sedangkan media yang digunakan dalam penelitian yang akan 

dilakukan adalah media internet. 

Karlsoon (2015) penelitiannya berjudul “Advertising as Discource 

(A Study of print advertisements published in The New York)”. Penelitian 

ini memusatkan perhatian pada bahasa periklanan. Dengan menganalisis 

iklan dari prespektif wacana. Iklan yang digunakan adalah iklan komersial, 

berdasarkan asumsi bahwa makna yang dimaksudkan dari pengiklan adalah 

untuk membujuk pembaca untuk melakukan membeli produk yang 

ditawarkan. Penelitian ini mendeskripsikan pesan persuasif dan bagaimana 

pesan disajikan dalam iklan. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengiklan 

dapat membujuk pembaca atau masyarakat dengan menyapa secara 
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langsung dan menggunakan peserta sekunder untuk menyampaikan pesan 

persuasif.  

Relevansi penelitian yang dilakukan Karlsoon yaitu menganalisis 

iklan komersial, selain itu menganalisis pesan persuasif yang terkandung 

dalam iklan komersial. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, 

penelitian yang dilakukan Karlsoon meneliti iklan cetak komersial, 

sedangkan peneliti meneliti iklan komersial situs jual beli online Bukalapak. 

Selain itu, Karlsoon juga meneliti peran gender dalam periklanan, 

sedangkan peneliti meneliti struktur teks iklan jasa komesial, dan teknik 

persuasif.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri, dkk (2015) berjudul 

“Teknik-teknik Persuasif Dalam Media Sosial (Studi Analisis Isi Kualitatif 

Pada Akun Mentor Parenting Ayah Edy di YouTube)”. Penelitian ini 

menganlaisis teknik-teknik persuasif. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis isi kualitatif Philipp Mayring, yang meneliti  teks, dalam hal ini 

penelitian menggunakan video yang ditranskrip menjadi  teks, yang 

kemudian dianalisis menggunakan agenda coding dengan pola dan kategori 

dengan masing-masing teknik persuasif yang digunakan untuk penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari teknik-teknik persuasif 

yang digunakan dalam media sosial oleh subjek penelitian adalah teknik 

Bukti, teknik Anekdot, teknik Tataan, teknik Colourful Words, teknik 

Generalisasi, teknik Bias, teknik Fear Arousing, teknik Inclusive Language, 

teknik Bahasa Emotif, teknik Klise, teknik Integrasi, teknik Ganjaran, teknik 

Ketertarikan Emosional, teknik Pengulangan, teknik Pertanyaan Retoris, 

dan teknik Hiperbola. Media sosial juga lebih baik digunakan sebagai media 

alternatif untuk komunikasi persuasif karena sifatnya yang tanpa batas dan 

dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu, menganalisis teknik persuasif. Perbedaannya penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Dkk adalah teori teknik-teknik persuasif yang 

digunakan dalam media sosial, peneliti meggunakan teori teknik persuasif 
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Keraf. Selain itu penelitian yang akan dilakukan mendeskripsikan 

karakteristik struktur teks iklan, dan tipologi pesan persuasif pada wacana 

iklan. Namun penelitian yang sudah dilakukan oleh Putri Dkk dapat 

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

teknik persuasif. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahyuni (2015) berjudul 

“Analisis Pesan Persuasif E-Wom Sosial Media (Studi Deskriptif Pesan 

Persuasif Akun @dgejrot pada Konsumen di Instagram Periode Juni-

September 2015)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

analisis konten. Metode ini digunakan untuk menggambarkan isi dari 

pengunggah konsumen melalui periode Instagram persuasif Juni-September 

2015. Pesan persuasif ini menggambarkan berdasarkan syarat dan struktur 

pesan persuasif. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pesan 

yang diunggah di Instagram berisi pesan persuasif positif dengan 

menggunakan struktur pesan satu sisi. 

Relevanansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, 

menganalisis tipologi pesan persuasif, selain itu metode yang digunakan 

memiliki kesamaan dengann penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

metode analisis konten. Perbedaan penelitan yang dilakukan oleh Wahyuni 

terletak pada media yang digunakan, peneliti menggunakan situs jual beli 

online Bukalapak, sedangkan penelitian Wahyuni menggunakan akun 

@Djaroet di media sosial instagram. Selain itu Wahyuni menambahkan 

teknik E-WOM atau pemasaran dari mulut kemulut melalui media 

elektronik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugroho (2015) berjudul 

“Analisis Variasi Kalimat dan Penggunaan Teknik Persuasif Dalam 

Spanduk Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2014 di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan variasi kalimat dalam spanduk kampanye Calon Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Kota Yogyakarta, dan 

penggunaan teknik persuasif di dalamnya. Hasil penelitian ini berupa variasi 
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kalimat yang ditemukan, yaitu kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat 

seru. Teknik persuasif yang digunakan, yaitu teknik rasionalisasi, 

identifikasi, sugesti, konformitas, kompensasi, substitusi, dan proyeksi. 

Adapun perincian hasil variasi kalimat berdasarkan fungsinya sebagai 

berikut, kalimat seru 28 kalimat, kalimat perintah adalah 20 kalimat, dan 

kalimat berita sebanyak 11 kalimat sedangkan hasil rincian teknik persuasif 

yang di penelitian ini, yaitu 4 spanduk menggunakan teknik persuasif 

rasionalisme, 8 spanduk menggunakan teknik persuasif identifikasi, 16 

spanduk menggunakan teknik persuasif sugesti, 17 spanduk menggunakan 

teknik persuasif konformitas, 1 spanduk menggunakan teknik persuasif 

kompensasi, 1 spanduk memakai teknik persuasif subtitusi, dan 4 spanduk 

menggunakan teknik persuasif proyeksi. 

Relevansi penelitian yang dilakukaan oleh Nugroho dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti teknik persuasif, teori 

yang digunakan juga memiliki persamaan menggunakan teknik persuasif. 

Perbedaanya Nugroho meneliti penggunaan teknik persuasif dalam 

Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 

sedangkan peneliti meneliti teknik persuasif dalam iklan media sosial. 

Pembaharuan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada media yang 

digunakan sebagai sumber penelitian yaitu media sosial Bukalapak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dapat dijadikan sebagai pedoman 

peneliti untuk menggunakan teori teknik persuasif.  

Musaffak (2015), penelitiannya berjudul “Analisis Wacana Iklan 

Makanan dan Minuman pada Televisi Berdasarkan Struktur dan Fungsi 

Bahasa”. Penelitian ini mendeskripsikan struktur serta fungsi iklan makanan 

dan minuman pada televisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis 

wacana, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan (1) 

struktur iklan makanan dan minuman pada televisi terdiri atas (a) butir 

utama, (b) butir penjelas, dan (c) butir penutup. (2) fungsi bahasa yang 

terdapat dalam iklan produk makanan dan minuman pada televisi meliputi: 
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(a) fungsi informasi, (b) fungsi persuasif,dan (c) fungsi membangun citra 

untuk membentuk citra positif produk pada calon konsumen. 

Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Musaffak 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis struktur wacana 

iklan, persamaan lainnya menggunakan metode penelitian analisis deskriptif 

kualitatif. Perbedaanya terletak pada data penelitian, Musaffak 

menggunakan iklan makanan dan minuman sebagai data penelitiannya, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan iklan jasa 

komersial. Perbedaan lainnya terletak pada media iklan yang digunakan. 

Musaffak menggunakan media televisi, sedangkan peneliti menggunakan 

situs jual beli online Bukalapak. Musaffak meneliti tentang struktur wacana 

iklan makanan dam minuman serta fungsi bahasa, sedangkan peneliti 

meneliti struktur bentuk, pesan persuasif, dan teknik persuasif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah (2015), berjudul “Analisis 

Teknik Persuasif dan Gaya Bahasa Iklan Pepsodent di Media Televisi”. 

Penelitian ini memaparkan teknik persuasi iklan  Pepsodent  di media  

televisi dan mengidentifikasi bentuk gaya bahasa iklan  Pepsodent  di  media  

televisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

objek dalam  penelitian ini adalah bahasa yang digunakan dalam iklan pasta 

gigi Pepsodent di media televisi. Data dalam penelitian ini berupa bahasa 

yang digunakan dalam iklan pasta gigi Pepsodent. Penelitian ini dianalisis 

menggunakan metode simak dengan teknik catat. Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis data metode padan. Metode 

penyajian hasil analisis data disajikan dengan metode penyajian data secara 

formal dan informal.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 

di dalam iklan Pepsodent terdapat teknik persuasi (1) rasionalisasi, (2) 

identifikasi, (3) sugesti, (4) konformitas, dan (5) kompensasi. Gaya bahasa 

yang terkandung dalam iklan Pepsodent yaitu (1) apostrof, (2) asidenton, (3) 

polisindeton, (4) eufemismus, (5) prolepsis atau antisipasi, (6) eroteris atau 

pertanyaan retoris, dan (7) persamaan atau simile. 
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Relevansi penelitian yang dulakukan oleh Rohimah dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis teknik persuaif 

pada iklan yang di media. Perbedaanya terletak pada iklan yang dijadikan 

subjek penelitian, Rohimah menggunakan iklan pepsodent sedangkan 

peneliti menggunakan iklan jasa komersial. Selain itu Rohimah tidak hanya 

menganalisi teknik persuasif tetapi juga menganalisi gaya bahasa pada iklan 

tersebut, sedangkan peneliti menganalisis teknik dan pesan persuasif pada 

iklan. Perbedaan lainnya terletak pada media iklan. Media iklan yang 

digunakan oleh Rohimah adalah media televisi, sedangkan peneliyti 

menggunakan situs jual beli online Bukalapak. Penelitian Rohimah dapat 

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian teknik 

persuasif. 

Brata (2017) penelitiannya berjudul “Analisis Iklan Rumah Spa dan 

Salon Kecantikan di Kecamatan Ubud”. Penelitian ini membahas tentang 

struktur wacana, unsur verbal, dan unsur nonverbal yang terdapat pada iklan 

yang digunakan oleh rumah spa sebagai media promosi. Penelitian ini 

menggunakan teori wacana oleh Van Dijk (2009) dan teori semiotik oleh 

Pierce (2007). Sumber data dalam penelitian ini adalah iklan yang dipajang 

di pingir jalan yang berada di kecamatan Ubud. Dalam pengumpulan data 

menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan teknik 

dokumentasi dan pencatatan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa 

menggunakan metode hermeutika dan teknik analisis data kualitatif 

berdasarkan ruang lingkup permasalahannya. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat tiga temuan 

dalam analisis ini yaitu, (1) Enam iklan rumah spa tersebut memiliki strukur 

makro yang lengkap, sedangkan pada tatanan superstrukur, ada beberapa 

iklan yang memiliki superstruktur iklan kurang lengkap, pada tatanan 

struktur mikro setiap iklan memiliki unsur semantik dan sintaksis, namun 

ada beberapa iklan yang memiliki unsur retoris seperti. (2) Enam iklan yang 

dianalisis pada penelitian ini memiliki makna verbal yang dianalisis melalui 

strukur mak- ro dan mikro yang merupakan bagian struktur wacana pada 



21 
 

 
 

iklan. (3) Enam iklan yang dianalisis pada penelitian ini memiliki makna 

nonverbal yang diungkapkan melalui tanda yang terdapat pada iklan 

tersebut berupa ikon, indeks dan simbol. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Brata dengan peneliti yaitu 

meneliti struktur iklan komersial. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

iklan yang dikaji. Peneliti mengkaji iklan situs jual beli online Bukalapak, 

sedangkan Brata mengkaji iklan rumah Spa di kecamatan Ubud. Penelitian 

Brata dapat dijadikan acuan dalam menganalisis struktur iklan jasa 

komersial.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrini (2017) berjudul “Citra Visual 

dan Verbal pada Iklan Bukalapak Nego Cincai”. Penelitian ini 

mendeskripsikan citra visual dan verbal pada iklan Bukalapak Nego Cincai. 

Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian 

ini yaitu iklan Bukalapak Nego Cincai pada media televisi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa citra visual dan verbal dari iklan Nego Cincai 

menunjukkan khas budaya Tionghoa. Melalui kajian semantik, iklan 

tersebut memberi konotasi bahwa iklan tersebut ditunjukkan untuk menarik 

masyarakat Peranakan Tionghoa. Paduan citra visual dan verbal tersebut 

mengahasilkan iklan yang menarik masyarakat, menguatkan branding dari 

Bukalapak dan diharapkan dapat meningkatkan transaksi jual-beli pada 

Bukalapak.  

Relevasni penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek penelitian 

yaitu Bukalapak, selain itu desain penelitian juga mempunyai persamaan 

menggunakan deskriptif kualitatif, peneliti juga menggunakan kajian 

semantik. Perbedannya terletak pada analisis peneliti menganalisis struktur 

teks iklan, tipologi pesan persuasif, dan teknik persuasif pada wacana iklan 

jasa komersial Bukalapak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fahrini menganalisis citra visual dan verbal pada iklan Bukalapak Nego 

Cincai. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fahrini dapat menambah 

wawasan peneliti unutk meneliti wacana iklan Bukalapak.  
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Penelitian selanjutnya, Prawisadani (2017) berjudul “Teknik 

Persuasif dan Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat Pada Slogan Iklan 

Dalam Aplikasi Belanja Di Google Play Periode Febuari 2017”. Desain 

Penelitian Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data Penelitian ini 

yaitu wacana tulis pada slogan iklan dalam aplikasi belanja di google play 

periode febuari 2017. Sumber data berupa slogan iklan. Metode dan teknik 

penelitian terinci dalam tiga tahap penelitian yaitu: tahap penyedian data, 

tahap penganalisisan data, tahap penyajian hasil penganalisisan data. Dalam 

tahap penyajian data menggunakan metode simak dengan teknik dasar 

berupa Simak Bebas Lipat Cakap (SBLC) dan teknik lanjutan berupa teknik 

catat. Tahap penganalisisan data menggunkan metode padan referensial 

dengan teknik dasar yaitu teknik Pilah Unsur Penentu (PUP), selain itu juga 

menggunakan metode agih dengan teknik dasar berupa Bagi Unsur 

Langsung (BUL) dengan teknik lanjutan berupa teknik ganti, Tahap 

penyajian data menggunakan metode penyajian infromal. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa slogan iklan dalam aplikasi 

belanja di google play periode febuari mengandung teknik persuasi dan gaya 

bahsa berdasarkan struktur kalimat. Teknik persuasif yang ada pada slogan 

iklan berupa rasionalisasi, identifikasi, sugesti, konformitas, dan 

kompensasi. Sedangkan gaya bahasa yang ditemukan meliputi klimaks, 

antiklimaks, dan repetisi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Prawisadani dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian yaitu meneliti teknik 

persuasif dalam media sosial, sumber data yaitu iklan seperti sumber data 

yang akan diteliti oleh peneliti. Perbedaanya Prwisadani meneliti teknik 

persuasif berserta gaya bahasa sedangkan peneliti meneliti teknik persuasif 

dan pesan persuasif. Pembaharuan penelitian ini dengan penelitian 

Prawisadani terletak pada pesan persuasif yang akan diteliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasad (2017) berjudul “Stylistic and 

Linguistic Features of English in Advertisements”. Periklanan membentuk 

bagian integral dan tak terhindarkan dari sektor bisnis, di mana pertarungan 
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kompetitif adalah fitur utama. Tujuan dari iklan adalah untuk menjadi 

menarik dan mudah diingat. Pengiklan menggunakan bahasa yang sangat 

khas. Ini melibatkan membuat pernyataan aneh dan kontroversial dengan 

cara yang tidak biasa serta berkomunikasi dengan orang-orang 

menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Bahasa iklan selalu 

berusaha mengubah gaya dan melanggar konvensi. Oleh karena itu, 

perubahan adalah salah satu prinsip gaya bahasa iklan yang paling 

mendasar, juga bertentangan dengan fungsinya untuk menciptakan 

perhatian baru dan mengikuti perkembangan zaman. Bermain kata, 

memanipulasi, dan memutarbalikkan makna kata-kata normal adalah 

beberapa praktik terkenal. Penulis melanggar aturan bahasa untuk efek, 

menggunakan kata-kata di luar konteks dan bahkan membuat yang baru. 

Penelitian ini menjelaskan fungsi banding dan fungsi deskriptif dari iklan 

sambil mengeksplorasi penggunaan kiasan dan perangkat gaya lainnya yang 

sering terjadi dalam bahasa Inggris dalam iklan. Penelitian ini bermaksud 

menjelaskan peran iklan bahasa, yang dapat memengaruhi pembaca, 

pendengar, dan audiens. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa iklan sering 

menggunakan teknik yang mirip dengan yang ada dalam teks puitis. 

Keuntungan dari apa yang disebut perangkat mnemonik (sajak, ritme, 

aliterasi, dan assonance) adalah efek teknis mnemo. Ini menjamin bahwa 

penerima iklan lebih baik mengingat teks dan mengingatnya pada saat yang 

tepat. 

Relevansi penelitian ini menganalisis bahasa iklan. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Prasad meneliti 

menggunakan teori fitur lingustik (sajak, ritme, aliterasi, dan assonance), 

sedangkan peneliti menggunakan teori struktur iklan, tipologi pesan, dan 

teknik persuasif. Penelitian Prasad dapat dijadikan acuan peneliti dalam 

menganalisis bahasa iklan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2018) berjudul “Analisis 

Tekstual Gaya Bahasa Iklan HARBOLNAS Versi Sakit Jiwa Toko Online 
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Bukalapak di Internet”. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan makna 

gaya bahasa iklan Hari Belanja Online Basional atau disingkat 

HARBOLANAS tahun 2016 toko online Bukalapak.com versi sakit jiwa 

dengan teknik analisis tesktual dari teks iklan dengan menggunakan kajian 

kohesi tesktual dan kontekstual. Pendekataan penelitian ini memanfaatkan 

konsep gaya bahasa yang memfokuskan pada aspek-aspek gramatikal, kata, 

substitusi, dan ellipsis.  

Hasil penelitian ini bahwa iklan tersebut menggunakan aspek-aspek 

gramatikal dalam hal referensi, subtitusi, dan ellipsis dalam teks yang 

digunakannya untuk menarik perhatian pembacannya atau calon konsumen. 

Wacana bahasa iklan tersebut sengaja digunakan walaupun tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa, hal ini karena upaya dari pihak pengiklan untuk 

memberikan informasi secara singkat dan dengan dampak yang segera dapat 

mempengaruhi pembaca. 

Relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

Bukalapak sebagai objek penelitian. Perbedannya yaitu Adi meneliti bahasa 

melalui kajian kohensi tesktual dan kontekstual untuk menemukan gaya 

bahasa pada iklan HARBOLANAS versi sakit jiwa, sedangkan peneliti 

meneliti struktur iklan, pesan persuasif, dan teknik persuasif pada iklan jasa 

komersial Bukalapak. Penelitian yang dilakukan oleh Adi dapat menambah 

wawasan dalam bahasa iklan, dan wacana iklan Bukalapak yang akan diteliti 

oleh peneliti.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wisda (2018) berjudul “Pesan 

Persuasif dalam Iklan Media Sosial (Studi Analisis Isi Deskriptif Kuantitatif  

Kecenderungan Pesan Persuasif dalam Iklan Pada Akun Instragram 

@Kulyneryogya Periode 1-30 Mei 2016)”. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan metode analisis isi kuantitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan pada akun media 

sosial Instagram, pada sisi isi pesan persuasif cenderung menampilkan atau 

menonjolkan label harga termasuk pada jenis advertising ritel, untuk 

kebutuhan fisiologis dan menciptakan persepsi pada konsumen, pada sisi 
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struktur pesan persuasif cenderung menampilkan atau menonjolkan pesan 

eksplisit, pada sisi format pesan pada kategori tipologi pesan cenderung 

menampilkan atau menonjolkan pesan satu sisi, sedangkan pada kategori 

penyajian pesan cenderung menampilkan atau menonjolkan pesan rasional. 

Pada pesan rasional yang dari sisi dinamika proses motivasi terkait dengan 

manfaat utilitarian, serta dari sisi strategi pesan yaitu menggunakan 

pendekatan hard sell. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Wisda dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti pesan persuasif dalam iklan 

media sosial. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama yaitu penelitian 

deskriptif. Teori yang digunakan juga mempunyai persamaan tentang pesan 

persuasif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wisda dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada sumber data. 

Sumber data yang digunakan oleh Wisda yaitu media sosial Instragam 

@Kulineryogya, sedangkan peneliti menggunakan sumber data media 

sosial Bukalapak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wisda digunakan 

sebagai acuan peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2018) berjudul “Stylistic 

Analysis of English Adversting Language”. Penelitian ini memperkenalkan 

karakteristik bahasa iklan dan menganalisis gaya bahasa fitur dari tiga 

perspektif kosa kata, sintaksis dan retorik. Penelitian ini mengadopsi analisis 

kualitatif contoh diambil dari situs web dan majalah. Penelitian ini 

menyimpulkan bahasa iklan Inggris berbeda dengan bahasa Inggris formal 

dalam penggunaan kata, dan melalui penggunaan sederhana, interogatif dan 

kalimat imperatif, memiliki gaya bahasa yang berbeda ringkas, menarik dan 

dapat membantu pebisnis menjualnya produk. Selain itu, bahasa iklan 

Inggris memiliki acara ekspresi yang dramatis karena penggunaan yang luas 

dari berbagai jenis retorika, yang membuat iklan menarik dan dapat dibaca.  

Relevansi penelitian yang dilakukan Zhou yaitu menganalisis 

karakteristik bahasa iklan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, 

penelitian yang dilakukan Zhou meneliti iklan berbahasa inggris, sedangkan 
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peneliti meneliti iklan komersial situs jual beli online Bukalapak. Penelitian 

yang dilakukan Zhou dapat dijadikan acuan mengkaji bahasa iklan. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis pada penelitian ini antara lain wacana, wacana 

persuasif, wacana iklan, karakteristik wacana iklan komersial, struktur teks 

iklan, tipologi pesan persuasif, dan teknik persuasif, serta situs jual beli 

online Bukalapak. 

2.2.1 Wacana 

Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dalam 

kesatuan makna, (Moeliono, dkk, 1988, h.34). Pengertian lainnya, wacana 

merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk 

berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa 

rangkaian kalimat atau ujaran, (Arifin, 2001, h.21). 

Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dan 

membentuk satu kesatuan, (Alwi dkk, 2003, h.419). Alwi juga menyatakan 

bahwa untuk membicarakan sebuah wacana dibutuhkan pengetahuan 

tentang kalimat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalimat. 

Menurut Mulyana (2005, h.131) memaparkan bahwa wacana 

merupakan ucapan, perkataan, tuturan, keseluruhan tuturan yang merupakan 

suatu kesatuan. Wacana juga diungkapkan sebagai satuan bahasa 

terlengkap, yang realisasinya tampak pada bentuk karangan yang utuh. 

Wacana merupakan satuan bahasa yang lebih luas daripada kalimat, 

mengandung amanat yang lengkap dan utuh.  

Pengertian lainnya, wacana adalah satuan bahasa terlengkap, dalam 

hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, 

(Kridalaksana, 2009, h.259). Wacana ini direalisasikan dalam bentuk 

karangan yang utuh (novel, buku seri, ensiklopedia, dan sebagainya), 

paragraf, kalimat, frase, bahkan kata yang membawa amanat lengkap.  
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Pendapat lain menyatakan wacana merupakan satuan kebahasaan 

yang unsurnya terlengkap, tersusun oleh kalimat atau kalimat-kalimat, baik 

lisan maupun tulis yang membentuk pengertian yang serasi dan terpadu, 

baik dalam pengertian maupun dalam manifestasi fonetisnya (Hartono, 

2012, h.12). Konsep wacana yang lebih lengkap diungkapkan Sumarlam, 

dkk (2009, h.15) yang menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa 

terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, 

dan dialog atau secara tertulis seperti cerpen, novel, buku, surat, dan 

dokumen tertulis yang dilihat dari struktur lahirnya (dari segi bentuk) 

bersifat kohesif, saling terkait dan dari struktur batinnya (dari segi makna) 

bersifat koheren, terpadu. 

Wacana memiliki banyak ragam, Djajasudarma (1994:6) membagi 

wacana dari 4 segi yaitu eksistensinya (realitasnya), media komunikasi, cara 

pemaparan, dan jenis pemakaian. Menurut realitasnya dibagi dua yaitu 

verbal dan nonverbal; dari segi media komunikasi dibagi 2 yaitu lisan dan 

tulis; dari segi cara pemaparan dibagi 5 yaitu naratif, deskriptif, prosedural, 

ekspositori, dan hortatori; dan dari segi jenis pemakaian   dibagi 3 yaitu 

monolog, dialog, dan polilog. Pendapat Djajasudarma sebelumnya sama 

dengan pendapat Darma (2009:4) yang juga membagi jenis wacana atas 

sudut realitas, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian; 

hanya yang membedakannya lebih ditekankan pada wujud dari wacana itu 

dilihat dari si pembuat wacana. Wujud wacana itu antara lain teks (berita, 

features, artikel, opini, cerpen, novel, dan iklan), lisan (rekaman wawancara, 

obroloan, pidato, dsb), tindakan (lakon drama, tarian, film, defile, 

demonstrasi, dsb). Wacana berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi: (a) 

wacana narasi, (b) wacana deskripsi, (c) wacana eksposisi, (d) wacana 

argumentasi, dan (e) wacana persuasif (Marwoto dalam Prawisadani, 2017, 

h.20). 

2.2.2 Wacana Persuasif 

Persuasif berasal dari istilah bahasa Inggris persuasion, yang artinya 

‘bujukan atau rayuan’. Ada beberapa pendapat mengenai definisi perusasif. 
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Persuasif merupakan suatu teknik mempengaruhi manusia dengan 

memanfaatkan atau menggunakan data dan fakta psikologis  dari 

komunikasi yang hendak dipengaruhi.  

Persuasif adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk 

menyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki 

pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang, (Keraf, 2007, 

h.118). 

Pendapat lain mengatakan bahwa persuasif adalah suatu bentuk 

wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi, dan khusus 

berusaha mempengaruhi orang lain atau para pembaca, agar para pendengar 

atau pembaca melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasif 

(Mulyati, 2015, h.115). 

Persuasif adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk 

menyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki 

pembicara padaa waktu ini atau pada waktu yang akan datang, (Keraf 2007, 

h.118).  Persuasif bertujuan mengubah pikiran orang lain.  

Wacana persuasif merupakan sebuah varian dari argumentasi. 

Wacana ini lebih cenderung mempengaruhi manusia (sasaran) daripada 

mempertahankan kebenaran mengenai suatu objek tertentu, (Nurbaya dkk., 

2010, hh. 51-52). 

Definisi lain memaparkan bahwa wacana persuasif merupakan 

wacana yang berisi paparan berdaya-bujuk, berdaya ajuk, ataupun berdaya 

himbauan yang dapat membangkitkan ketergiuran pembacanya untuk 

menyakini dan menuruti himbauan implisit atau eksplisit yang dilontarkan 

penulis atau pembaca, (Marwoto dalam Prawisadani 2017, h. 23). 

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Pratiwi menambahkan bahwa 

bentuk-bentuk persuasif yang dikenal umum adalah propaganda yang 

dilakukan oleh golongan-golongan atau badan-badan tertentu iklan-iklan 

dalam surat kabar, majalah atau media lainnya, selebaran-selebaran, 

kampanye lisan, dan sebagainnya (Parera dalam Pratiwi, 2012, h.10). Oleh 

sebab itu pembuat iklan berusaha membujuk agar orang lain dapat 



29 
 

 
 

menerima dan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat iklan untuk 

itu, perlu diciptakan kepercayaan produk. Wacana persuasi bertujuan untuk 

mempengaruhi pembaca tentang pendapat atau pernyataan penulis. Wacana 

ini merupakan salah satu tipe wacana yang dikembangkan dalam satu 

paparan yang bertujuan untuk mempersuasi atau membujuk pembaca atau 

pendengar untuk bisa menerima ide atau gagasan penulis (Hartono, 2012, 

h.12). Wacana persuasif meliputi advertensi poster, leafleat pamlfeat, dll, 

pidato, khotbah agama, oratori legal/ hukum, tajuk rencana/editorial, dan 

iklan. 

2.2.2.1 Iklan 

Iklan merupakan proses komunikasi yang mempunyai kekuatan 

penting sebagai sarana pemasaran, membantu layanan, serta gagasan dan 

ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang bersifat 

persuasif (Wright dalam Mulyana , 2005, h.63). 

  Iklan  sebagai bentuk kegiatan komunikasi non-personal yang 

disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) kepada 

konsumen oleh perusahaan, lembaga nonkomersial, maupun pribadi yang 

berkepentingan, (Dunn  dan  Barban  dalam Sumasari,  2014, h.51). Iklan 

merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khayalak ramai 

agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan media yang digunakan iklan terbagi atas dua jenis yaitu 

iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak terdiri atas iklan baris, iklan 

kolom, iklan advetorial, dan iklan display. Iklan baris sering disebut dengan 

istilah iklan kolom atau rubik yang digunakan oleh media yang 

bersangkutan. Iklan kolom yaitu iklan yang memiliki lebar satu kolom 

namun lebih tinggi dari iklan baris.  Iklan advertorial yaitu iklan yang 

memiliki ukuran yang luas sebagaimana iklan display, hanya saja teknik 

penyampaian pesan lebih diarahkan pada bentuk seperti pada sebuah berita 

dengan naskah yang panjang. Iklan display yaitu iklan yang memiliki 

ukuran luas dari kolom. Pemasang iklan tinggal memilih luas yang 
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dikehendaki sesuai dengan kebutuhan dan dana yang dialokasikan. Iklan 

elektronik terdiri atas iklan radio dan iklan televisi, iklan internet. Iklan 

radio yaitu iklan yang hanya dapat didengarkan melalui media audio (suara) 

saja. Iklan televisi yaitu iklan yang mengandung suara, gambar dan gerak, 

(Widyatama, 2005, h.63). 

Iklan adalah bentuk penyajian pesan yang dilakukan oleh 

komunikator secara non personal melalui media untuk ditujukan  pada  

komunikan  dengan  cara  membayar, (Widyatama, 2007, h.13).  Iklan  

merupakan  alat untuk  memasarkan  suatu  produk  kepada  khalayak.  

Dalam hal ini, yaitu pertama berfungsi untuk memberitahu atau 

menginformasikan kepada orang lain atas produk yang dibuat. Kedua, 

merupakan upaya mempengaruhi atau membujuk orang lain supaya 

membeli, menggunakan produk tertentu atau agar mereka tetap setia dengan 

produk yang dihasilkan. Dalam iklan, penggunaan bahasa menjadi salah 

satu aspek penting bagi keberhasilan iklan. Bahasa iklan harus mempunyai 

daya persuasi agar mendapatkan dampak nyata dari suatu tuturan. 

Ada 2 jenis iklan yaitu layanan masyarakat dan iklan komersial 

.iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bersifat non-profit. Iklan 

komersial yaitu iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan 

memperkenalkan barang, jasa, pelayaan untuk konsumen melalui media 

periklanan, (Bittner  dalam  Widyatama,  2005, h. 65). Kesulitan konsumen 

untuk memahami secara kontekstual slogan-slogan yang digunakan dalam 

iklan disebabkan orang sulit memahami bahasa dan struktur iklan. Oleh 

karena itu penting untuk mengungkapkan hakikat bahasa, dan struktur 

pembuat iklan.  

2.2.3 Karakteristik Wacana Iklan Jasa Komersial 

Dalam  tindakan  komunikasi,  bahasa  selalu  berwujud  wacana.  

suatu model wacana, iklan   merupakan   sebuah   model   komunikasi   yang   

khas,   karena   dengan kekhasannya tersebut membedakannya dengan 

bentuk komunikasi wacana tulis atau lisan yang lain, (Toffler dalam Anik, 

2004, h.1). Salah satu kekhasan yang paling menonjol dari iklan adalah 
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mencoba mengkomunikasikan citra secara maksimal dalamwaktu yang 

minimal, sehingga dapat mencapai sasaran dan tetap menjamin keuntungan. 

Iklan sebagai bentuk wacana persuasif, karena dalam bahasanya di 

strategikan agar berdaya persuasif, yaitu mempengaruhi masyarakat agar 

tertarik dan membeli. Oleh karena itu wacana iklan mempunyai 

karakteristik tersendiri. Karakteristik merupakan fitur pembeda dari 

perwatakan tertentu. Karakteristik wacana iklan komersial dapat dituinjau 

dari segi struktur iklan dan bahasa iklan yang mampu menarik calon 

konsumen. 

2.2.3.1 Struktur Iklan 

Iklan memiliki sejumlah komponen atau bagian utama (basic 

component) yang mencangkup kepala atau judul iklan (headline), badan 

iklan (body copy), visual atau ilustrasi, dan tata letak (layout), (Morissan, 

2010, h.359).  

1) Headline 

Headline atau judul iklan berada posisi unggul pada suatu 

iklan yang akan dibaca pertama kali atau kata-kata yang 

ditempatkan untuk menarik perhatian. Judul iklan biasanya 

dibuat lebih besar dan sering kali berada pada posisi yang 

terpisah daribadan iklan agar mencolok sehingga menarik 

perhatian.  Headline iklan harus sesuai dengan ilustasi yang 

ditampilkan agar mampu menyampaikan keseluruhan pesan 

iklan.  

2) Badan Iklan (Body copy) 

Bagian yang paling banyak memuat teks pada suatu iklan 

disebut dengan body copy yang merupakan “jantung” atau inti 

dari suatu iklan. Badan iklan merupakan teks yang terdiri atas 

kata-kata atau kalimat yang berfungsi menjelaskan kepala atau 

judul iklan dan subjudul yang sudah ada. Namun adakalanya 

kata-kata atau kalimat yang terdapat pada badan iklan bersifat 

spesifik.  



32 
 

 
 

3) Visual atau Ilustrasi 

Elemen visual atau ilustasi iklan harus mampu menarik perhatian 

dan dapat menyampaikan suatu gagasan atau citra serta dapat 

bekerja sama secara sinergis dengan judul dan badan iklan 

sehingga dapat menghasilkan suatu pesan yang efektif.  

4) Tata Letak 

Tata letak merupakan pengaruran fisik dari berbagai bagian iklan 

yang mencakup judul, subjudul, badan iklan, ilustrasi, dan 

penanda lainnya.  

 

Iklan mempunyai tiga unsur pembentuk struktur iklan, yaitu (1) butir 

utama (Headline), (2) badan (Body), dan (3) penutup (Bodycopy), (Kasali 

1992, h.62-83). 

1) Headline  

Headline terletak dibagian atas atau paling bawah, ditulis 

lebih singkat dengan huruf lebih besar dan tebal dari unsur 

lainnya. Setiap iklan harus mengandung unsur ini karena 

fungsinya yang sangat dominan yaitu: menarik perhatian 

pembaca, menyeleksi pembaca, menunjukkan jenis produk dan 

judul produk, menunjukkan tema iklan, menunjukkan pembaca 

ke bodycopy, dan menjanjikan kepada konsumen suatu 

keuntungan. 

2) Subheadline  

Subheadline biasanya dicetak lebih kecil dan lebih tipis dari 

headline. Subheadline ditampilkan lebih panjang dari headline 

dan melengkapi informasi headline. Bagian ini berfungsi sebagai 

pendukung bagian headline. Subheadline dapat terletak di atas 

atau di bawah headline. 

3) Bodycopy  

Bodycopy merupakan uraian lengkap dari iklan yang berupa 

paragraf utuh yang tujuannya mempertegas, menjelaskan apa 
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yang tersebut dalam headline dan subheadline. Dalam bodycopy, 

penulis memaparkan pesannya secara lengkap dan jelas. 

Bodycopy berbentuk narasi atau cerita lengkap dan mewakili ide 

penulis sehingga terdapat persamaan persepsi antara penulis dan 

pembaca iklan. 

Pendapat lainnya iklan disusun menurut struktur tertentu. Struktur 

suatu iklan terdiri beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. 

Struktur iklan menurut Leech dalam Brata (2017, h.4) terdiri atas 

headline, ilustration, body copy, signature line, standing details. 

1) Headline 

Headline bisa juga disebut judul iklan, biasanya muncul pada 

iklan yang berbentuk teks atau katalog, headline ini memegang 

peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah 

iklan, karena headline merupakan kepala sebuah iklan yang 

berfungsi sebagai hal yang ingin diperlihatkan kepada konsumen 

atau pembaca. 

2) Ilustration 

Ilustration biasanya berupa gambar atau foto produk, model 

atau pemandangan. Dalam iklan ilustration sering menjadi daya 

tarik yang utama dalam suatu iklan karena gambar atau ilustrasi 

adalah hal pertama yang mungkin dilihat oleh konsumen dan 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tersirat pada 

khalayak ramai seperti apa yang disampaikan oleh Vestegaard 

dan Schroder dalam Brata (2017, h.5) “Illustrasion have a great 

connotative force.” Informasi yang tidak dapat disampaikan 

dengan kata-kata dapat disampaikan melalui gambar atau 

ilustrasion.  

3) Body copy 

Body copy adalah bagian teks pada iklan, mengusung bagian-

bagian utama dari pesan yang ingin disampaikan oleh iklan, 

berukuran kecil dan ditulis dalam bentuk paragraf atau bebrapa 
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baris. Body copy berfungsi menjelaskan ide-ide dari iklan agar 

menjadi selling point dari iklan tersebut. Body copy biasanya 

menyampaikan tiga jenis informasi tentang barang atau jasa 

yang diiklankan. 

4) Signature line 

Signature line merupakan identitas dari merek atau 

perusahaan yang ditunjukan melalui merek dagang, logo, ikon,  

slogan, harga nama atau jenis merek, atau paket dagang. 

5) Standing details 

Standing details merupakan penutup sebuah iklan yang 

terdapat pada bagian akhir iklan. Pada bagian ini biasnya 

berisikan informasi tambahan yang berkaitan dengan produk 

yang diiklankan, seperti alamat perusahaan, pusat informasi, dan 

lain-lain. 

 

Menurut Mahsun (2018, h. 20), struktur teks iklan antara 

lain: 

1) Judul 

 

Judul iklan merupakan kepala iklan yang berfungsi untuk 

menarik perhatian pembaca. judul iklan menjadi bagian pertama 

yang dibaca oleh calon konsumen atau konsumen.  

2) Ilustrasi 

Ilustrasi dalam iklan biasanya berbentuk foto, atau lukisan, 

serta warna yang akan digunakan. 

3) Rincian informasi 

Rincian infromasi berisi bagian-bagian utama dalam iklan 

yang membentuk pesan yang ingin disampaikan oleh produsen 

kepada konsumen atau calon konsumen. 

4) Garis yang menghubungkan ilutasi dan label 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa struktur 

iklan yang wajib ada pada iklan yaitu headline, bodycopy, dan ilustrasion 

sedangkan struktur pendukung iklan antaralain signature line, dan 

standing details. Peneliti akan menggabungkan teori para ahli untuk 

menganalisis struktur iklan jasa komersial situs jual beli online 

Bukalapak. 

 

2.2.3.2 Bahasa Iklan 

Hakikat dari bahasa iklan adalah mempengaruhi. Untuk 

mempengaruhi  seseorang,  publik,  atau  apapun  yang  dianggap  sebagai 

calon konsumen, maka iklan selalu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 

saja  menarik  secara  visualisasi,  audio,  maupun  narasinya.  Bahasa  iklan 

selalu  mengolah  perasaan  atau  emosi  (psikologis)  calon  pembeli  agar 

menjadi penasaran, menjadi tumbuh perasaan rasa ingin memiliki, selalu 

tumbuh   rasa   cemburu,   selalu   memiliki   rasa   ketinggalan   jika   tidak 

memiliki, dan sebagainya. 

Bahasa yang terdapat pada iklan harus mengarah ke target khalayak 

untuk membeli, menggunakan, atau beralih ke produk jasa yang diiklankan. 

Terkadang, dalam bahasa iklan dipandang menarik jika bersifat main-main 

atau “lanturan” (Sulistyaningtias dalam Priastuti 2010, h.37). Lanturan 

adalah sengaja melantur, atau melantur dengan tujuan. Namun, lanturan 

yang dibuat harus selalu dijaga relevansinya.  Relevansi dalam konteks ini 

adalah kata asli  yang diplesetkan atau disampingkan arti sebenarnya dari 

kata tersebut. 

Dalam setiap iklan memunculkan unsur pengingat,  baik yang 

berupa suara, gambar, atau bahasa lisan maupun tulis menjadi sangat 

penting, sehingga saat hanya mendengar, melihat, atau membaca pengingat 

itu, konsumen langsung terhubung dengan produk yang diiklankan itu. 

Permainan bahasa dan pemakaian makna konotatif umum dipakai dan 

diterapkan pada bahasa iklan. Bahasa iklan memiliki ciri-ciri yaitu, singkat, 
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jelas, dan kata-katanya atau kalimat yang bersifat persuasif (Rahmadi dalam 

Priastuti, 2010, h.38). 

Bentuk lain dari teks atau kalimat yang bersifat persuasif yang 

ditampilkan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Kalimatnya bersifat 

ajakan, biasanya menggunakan kata-kata persuasif diantaranya adalah kata 

ayo, marilah dan lain-lain. (2) Menggunakan tanda seru (!). (3) Kalimat 

persuasif ditulis dengan sangat menarik, misalnya tulisannya dicetak miring, 

menggunakan huruf kapital, dicetak tebal bahkan diberi rima sehingga 

orang-orang yang membacanya akan mudah mengingatnya. (4) 

Menggunakan pertanyaan retoris (rhetorical questions) yaitu pertanyaan 

yang tidak membutuhkan jawaban.  

Dalam menyusun kalimat persuasif yang efektif diperlukan 

kemampuan berkreasi memanfaatkan bahasa, gambar, pewarnaan serta 

simbol-simbol yang digunakan sebagai media komunikasi. Semua itu dapat 

digunakan untuk memengaruhi orang lain baik secara lisan  maupun tulisan. 

Aspek-aspek bahasa iklan menurut Gillan (dalam Sumasari, 2014, h. 

55) terdiri dari pertama, kata-kata yang mengandung daya ingat. Kata-kata 

dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan orang lain. Para pembuat iklan 

sungguh menyadari bahwa kata-kata dapat mempengaruhi dan menambah 

suatu kesempurnaan produk yang dihasilkan dalam rangka menarik 

perhatian masyarakat. Kata-kata tidak hanya menguraikan sesuatu hal, 

tetapi dapat menyampaikan perasaan, sikap dan gagasan yang ada dalam 

pikiran. Sebagai contoh, iklan make-up yang memberikan corak warna-

warni, para pembuat iklan akan memilih nama-nama yang menarik yang 

dirancang berbeda dan menjadi ciri khas dengan yang lain. 

Kedua, merek dagang dapat berarti denotatif (sebenarnya) dan dapat 

pula konotatif (tidak sebenarnya) ketika suatu merek ditujukan untuk 

menamai sebuah produk, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar 

dapat menciptakan makna tertentu. Nama perlu dicantumkan tidak hanya 

label atau identitas produk saja,  tetapi  bagaimana  agar  dapat  membawa  

kesan  dan  menarik  perhatian sehingga penjualan menjadi berhasil.  
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Ketiga nada suara. Bagi pemasang iklan tidak hanya cukup dengan 

kata- kata untuk menarik perhatian bagi produknya. Pada umumnya kita 

lebih sering dipengaruhi oleh suara seseorang yang nampak ramah atau 

menyenangkan. Radio dan televisi mempunyai peranan yang sangat penting 

yang layak dipertimbangkan, sebab pemasangan iklan dapat 

mengungkapkan suara nyata dalam menciptakan sebuah kesan yang 

mendalam. Beberapa usaha iklan juga dapat merangsang para peminat 

produk dengan menggunakan suara secara santai dan efisien namun jelas. 

Beberapa suara juga ada yang lantang, mendorong, dan agresif. 

Keempat, bahasa lambang (simbol) bahasa lambang adalah bahasa 

retoris yang berusaha untuk menciptakan efek penyimpangan atau manfaat 

aturan bahasa. Kita menggunakan bahasa setiap hari komunikasi akan 

sangat tumpul jika tidak digunakan. Beberapa ungkapan retoris atau 

lambang sudah beralih menjadi penggunaan bahasa sehari-hari dan hasil 

cukup mengejutkan. Suatu contoh menyangkut bentuk bahasa lambang 

dapat ditemukan pada semboyan “berikan sentuhan Paris dalam hidupmu”. 

Di sini terdapat makna yang spesifik, Paris, mewakili pandangan umum 

yaitu, busana, pengalaman, cinta rasa tinggi. 

Kelima, kaligrafi (seni lukis tangan) bahasa merupakan bagian dari 

referensi utama di dalam komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai isyarat 

dapat digunakan dengan cara yang  sama seperti hal tanda dalam gambar,  

hal itu dapat  terjadi karena  orang  melihat  atau  membaca  dapat  

menguraikan  dengan  bahasanya sendiri. Dalam berapa hal bahasa iklan 

menggunakan tulisan tangan indah. Ini adalah  suatu  perluasan  dalam  

memperkenalkan  produk  secara  langsung  tanpa kata-kata. Iklan dengan 

menggunakan seni kaligrafi menyatkan bahwa produk dapat dengan 

sendirinya, tidak melalui bahasa, bahwa hal ini dapat menjelaskan produk. 

Hal ini merupakan suatu cara bahasa merupakan suatu cara untuk 

menghubungkan dengan ketidakhadiran bahasa, kaligrafi mencoba untuk 

mempersatukan tanda dengan mengekspresikan. 
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2.2.4 Tujuan Iklan  

Tujuan pertama dalam wacana iklan adalah menarik perhatian. 

Untuk itu, diperlukan pesan-pesan iklan yang menarik dan penting sehingga 

dapat menarik perhatian calon konsumen. Tujuan ini ada pada butir utama 

(Sumasari, 2014, h.57). Dalam hal ini, ada lima proposisi dalam menarik 

perhatian konsumen yaitu (1) proposisi yang menekankan keuntungan calon 

konsumen, (2) proposisi yang membangkitkan rasa ingin tahu pada para 

calon konsumen, (3) proposisi yang berupa pertanyaan yang menuntut 

perhatian lebih, (4) proposisi yang memberi komando atau perintah kepada 

calon konsumen, dan (5) proposisi yang menarik perhatian konsumen 

khusus. 

Tujuan kedua, setelah menarik perhatian, adalah menarik minat dan 

kesadaran calon konsumen. Berdasarkan motif calon konsumen dalam 

membeli sesuatu, yaitu motif emosional dan motif rasional, diwadahi dalam 

bagian badan iklan.  Wacana iklan hendaknya mengandung alasan objektif 

(rasional) dan alasan subjektif (emosional). Alasan objektif berupa 

informasi yang dapat diterima oleh nalar calon konsumen sedangkan alasan 

subjektif berupa hal-hal yang dapat mengajak emosi calon konsumen. 

Dalam mengubah tindakan atau perilaku konsumen, iklan haruslah 

mempengaruhi psikolgis pembeli. Faktor psikologis konsumen dipengaruhi 

empat faktor utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan 

dan sikap  (Kotler, 2000, h. 34). 

Tujuan ketiga, yaitu komunikasi dalam wacana iklan adalah 

mengubah tindakan tertentu pada diri konsumen. Hal ini terdapat pada 

bagian penutup iklan. Dalam mengembangkan bagian penutup iklan, ada 

dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu pendekatan penjualan (seling 

approach) dan butir-butir pasif (passive point). Pendekatan penjual yang 

dapat digunakan untuk mengakhiri bagian iklan adalah dengan cara keras 

atau dengan cara lemah.  

 

2.2.5 Tipologi Pesan Persuasif 
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Pesan menjadi salah satu unsur penentu efektif tidaknya suatu tindak 

komunikasi. Bahkan, unsur pesan menjadi unsur utama, selain komunikator 

dan komunikan. Pesan (Ritonga, 2005, h.1) berupa lambang atau tanda 

seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, gestura. Semakin 

besar daya pengaruh pesan, maka semakin besar persuasif pesan tersebut.  

Pesan persuasif dipandang sebagai suatu usaha untuk mengubah 

pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif kearah tujuan yang 

telah ditetapkan (Little John, dalam Ritonga, 2005, h.5). 

Isi pesan adalah isi pernyataan yang harusnya memperhatikan 

materi, lambang komunikasi, etika dan estetika, serta kadilan (Hoeta 

Soehata dalam Ritongga 2005, h.24). Keempat unsur tersebut hendaknya 

mengacu dari sasaran persuasif yang dituju, dan kemudian dikemas dalam 

suatu kesatuan (unity) dengan memperhatikan kesederhanaan (simplicity) 

dan memberi penekanan pada hal-hal yang dianggap penting (emphasis). 

Pesan persuasif juga harus memperhatikan sasaran yang dituju, untuk itu 

ada tiga unsur pesan yang harus diperhatikan, sebagai berikut: 

 

2.2.5.1 Isi Pesan 

Isi pesan berkaitan dengan informasi yang terdapat pada teks. Ada 

dua syarat yang harus diperhatikan dalam isi pesan persuasif (Crider dalam 

Ritonga, 2005, h.6). Pertama, Pesan haruslah tidak bias. Agar pesan tidak 

bias, setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) Pesan yang disampaikan pada khalayak tidak mengandung atau berisi 

kebohongan. Penyampaian pesan hendaknya diberi penjelasan yang 

tidak menyimpang dari fakta mengenai produk atau jasa yang akan 

dikomunikasikan. 

2) Pesan hendaknya berisi dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan 

yang ingin disampaikan oleh penyampai (persuader) dan penerima 

(khalayak sasaran), atau dalam dunia perdagangan disebut produsen dan 

konsumen. Dua kepentingan disini hendaknya disajikan secara 

seimbang. Artinya, data melalui pesan yang disampaikan benar-benar 
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menunjukkan perbandingan data yang seimbang, baik sisi positif 

maupun negatif. 

3) Dalam mengemas pesan persuasif tidak menggunakan unsur memaksa, 

baik paksaan psikologis maupun fisik. 

 

Kedua, Pesan harus memotivasi. Suatu pesan yang dirancang hendaklah 

dapat mendorong khalayak sasaran untuk dapat menentukan pilihan dan 

keinginannya sendiri. Bukti merupakan salah satu dari isi pesan persuasif 

(Perloff, 2003, h.180). Penyampaian naratif lebih efektif ketika persuader 

ingin menggoyahkan khalayak yang tidak menyetujui pesan, sedangkan 

statistik lebih berpengaruh ketika persuader ingin mencoba untuk 

mempengaruhi kognisi atau keyakinan khalayak, (Perloff, 2003, h.184-

184). 

2.2.5.2 Struktur Pesan 

Struktur pesan berkaitan dengan dengan pernyataan di mana informasi 

penting akan ditempatkan. Apakah diawal (antiklimaks), di tengah 

(piramida), atau di akhir (klimaks). Berikut ini penjelasan: 

1) Antiklimaks merupakan penyajian pesan dimana argumentasi 

terpenting ditempatkan pada awal pesan. 

2) Piramida merupakan cara penyajian pesan yang infromasinya berada 

di tengah pesan. 

3) Klimaks merupakan cara penyajian pesan dimana argumentasi 

terpenting atau terkuat berada dibagian akhir pesan. 

Penempatan pesan ini dimaksudkan untuk memudahkan sasaran 

persuasif memahami pesan yang akan dikomunikasikan. 

2.2.5.3  Format Pesan  

Terdapat beberapa format pesan menurut Kriyantono dalam Wahyuni 

(2015, h.14), antara lain: 

1) Message Sidedness 

a) One Sided 
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(1) Penekanan pesan hanya pada kepentingan pihak pengirim 

pesan 

(2) Yang ditonjolkan hanya kelebihan/kekuatan/aspek positif 

dari pesan. 

(3) Biasa digunakan untuk iklan atau upaya promosi penjualan 

lainnya. 

(4) Pesan seperti ini cocok pada khalayak yang tingkat 

pendidikan rendah, tidak mempunyai pendangan atau 

penilaian yang bertentangan atau negatif atas ide atau produk 

yang dikomunikasikan. 

(5) Tidak terkena “counterarguments” (argumen yang 

menentang) 

b) Two-Sided 

(1) Penekanan pesan pada kepentingan kedua pihak yang 

berkomunikasi. 

(2) Yang ditonjolkan kelebihan/kekuatan/aspek positif maupun 

kekurangan/negatif. 

(3) Pesan seperti ini cocok pada khalayak yang tingkat 

pendidikan tinggi, dan telah mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman atas ide, hal-hal, atau produk yang 

dikomunikasikan. 

(4) Terdapat pro dan kontra tentang hal yang dikomunikasikan.  

 

2.2.6 Teknik Persuasif 

Teknik persuasif membuat persuasif berjalan dengan efektif. Wacana 

persuasif banyak dipakai oleh media, produsen-produsen produk tertentu 

karena paragraf persuasif merupakan cara yang paling efektif untuk 

mempengaruhi pembacanya. Teknik persuasif yang biasa dipergunakan 

dalam wacana persuasif adalah rasionalisasi, identifikasi, sugesti, 

konformitas, kompensasi, penggantian, dan proyeksi. Berikut penjelasnya: 
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1) Rasionalisasi 

Rasionalisasi yaitu suatu proses penggunaan akal untuk memberikan 

suatu dasar pembenaran kepada suatu persoalan, dimana dasar atau 

alasan itu tidak merupakan sebab langsung dari masalah itu (Keraf, 

2007, h.124). 

Kebenaran yang dibicarakan dalam persuasif bukanlah suatu 

kebenaran mutlak, tetapi hanya kebenaran yang berfungsi  meletakkan  

dasar-dasar  dan  melicinkan jalan  agar keinginan,  sikap, kepercayaan, 

keputusan atau tindakan yang telah ditentukan atau diambil dapat 

dibenarkan. Rasionalisasi dalam persuasi akan berlangsung dengan baik 

apabila pembicara atau penulis mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan hadirin atau pembaca, serta bagaimana sikap dan 

keyakinan mereka. Ciri yang menonjol dalam teknik ini adalah 

perlibatan rasio atau pemikiran yang begitu mendalam. Rasionalisasi  

bertujuan  untuk  memperlihatkan  kebenaran  manfaat  suatu produk 

agar menarik konsumen sehingga calon konsumen akan memilih 

produknya. Teknik ini tidak ditemukan dalam penelitian ini. 

2) Identifikasi 

Identifikasi secara umum yaitu ciri-ciri atau kelebihan yang dimiliki 

seseorang. Dalam wacana persuasif ini identifikasi memunculkan ciri 

khas yang membedakan dengan suatu produk dengan produk yang 

sejenisnya (Keraf, 2007, h.125). Teknik identifikasi diginakan produsen 

agar konsumen merasa identitasnya terwakili jika menggunakan produk 

yang ditawarkan. Dengan adanya teknik identifikasi konsumen dapat 

membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Produsen 

memberikan informasi kepada konsumen dengan cara menunjukan ciri-

ciri yang dimiliki suatu produk tersebut. Teknik ini tidak ditemukan 

dalam penelitian ini. 

3) Sugesti 

Sugesti adalah suatu usaha membujuk atau mempengaruhi orang 

lain untuk menerima suatu keyakinan atau pendirian tanpa memberi 
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suatu dasar kepercayaan yang  logis  pada  orang  yang  ingin  

dipengaruhi (Keraf, 2007, h.126).  Dalam kehidupan sehari-hari sugesti 

dilakukan dengan rangkaian kata-kata dan nada suara. Rangkaian kata 

yang menarik dan menyakinkan, disertai dengan nada suara yang penuh 

berwibawa dapat memungkinkan seseorang mempengaruhi sesorang 

dengan mudah. Sugesti dalam wacana persuasif ini bertujuan untuk 

membujuk atau mempengaruhi konsumen dengan cara menunjukkan 

keunggulan produk yang dijual.  

Contoh: “Bayar Listrik Lebih Murah, Bikin Tambah Ceria” 

4) Konformitas 

Konformitas adalah suatu keinginan atau tindakan untuk membuat 

diri serupa dengan sesuatu yang lain ( Keraf, 2007, h.128). Arti lain 

konformitas ialah mencocokan diri dengan sesuatu yang diinginkan. 

Sikap yang diambil pembicara atau penulis untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan supaya tidak timbul ketegangan juga termasuk juga 

dalam konformitas. Konformitas biasanya dianggap sebagai suatu 

tindakan yang akan membawa pengaruh positif kearah kemajuan. 

Konformitas dalam wacana persuasif bertujuan untuk memberikan 

gambaran bagaimana suatu produk memiliki kemampuan secara nyata 

seperti yang diharapkan oleh konsumen.  

Contoh: “Lebih Murah Pergi Wisata, Sambil Naik Kereta” 

“Beli Tiket Kereta dan dapatkan Cashback hingga 

Rp75.000” 

5) Kompensasi 

Kompensasi adalah suatu tindakan atau hasil dari usaha untuk 

mencari suatu pengganti (subtitute) bagi suatu hal yang tidak dapat 

diterima, atau suatu sikap, atau keadaan  yang tidak dapat dipertahankan 

(Keraf, 2007, h.129). Dalam wacana persuasif ini, kompensaasi 

bertujuan untuk menawarkan suatu produk yang lebih baik dari produk 

lainnya. Dengan cara membandingkan dengan produk lain melalui 

keunggulan-keunggulan suatu produk. Produsen berusaha melakukan 
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perlawanan terhadap produk lainnya. Tindakkan tersebut menunjukkan 

secara menyakinkan bahwa suatu produsen mampu memiliki 

kemampuan. 

6) Penggantian (displacement) atau Subtitusi 

Penggantian adalah suatu proses yang berusaha menggantikan suatu 

maksud atau hal yang mengalami rintangan dan suatu maksud hal lain 

yang sekaligus juga menggantikan emosi kebencian, asli, atau kadang-

kadang emosi cinta kasih yang asli. Dalam persuasi pembicara atau 

penulis berusaha meyakinkan hadirin atau pembaca untuk mengalihkan 

suatu obyek atau tujuan tertentu kepada suatu tujuan lain. Dalam hal ini 

ada kemiripan dengan kompensasi (Keraf, 2007, h.130). 

7) Proyeksi 

Proyeksi adalah suatu teknik untuk mengubah sesuatu yang tadinya 

adalah subyek menjadi obyek. Suatu sifat atau watak yang dimiliki 

seseorang tidak mau diakui lagi sebagai suatu sifat atau wataknya, tetapi 

dilontarkan sebagai sifat atau watak orang lain. Jika seseorang diminta 

untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak disenangi, ia akan 

berusaha untuk mendeskripsikan sesuatu hal-hal yang baik mengenai 

dirinya sendiri (Keraf, 2007, h.131). 

 

2.2.7 Situs jual Beli Online 

Jual beli adalah suatu kegiatan yang telah lama ada dan dilakukan 

oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan jual beli 

pada zaman dahulu dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar barang 

yang dibutuhkan dengan orang lain. Sedangkan pada zaman sekarang, jual 

beli telah dilakukan dengan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Jual beli 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2017) yaitu 

persetujuan antara penjual dan pembeli yang saling mengikat   dimana  

seorang  penjual merupakan pihak yang menyerahkan barang  dan pembeli 

adalah pihak  yang  membayar  harga barang yang dijual. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli dapat  

menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi internet. Sebelum mengenal 

internet, transaksi jual beli masih dilakukan dengan cara bertatap muka di 

suatu tempat yang disebut pasar, lain halnya dengan kini. Manusia dapat 

melakukan aktifitas jual beli dimana saja melalui dunia maya.  Berkat 

kecanggihan teknologi ini, memudahkan manusia dalam melakukan 

kegiatan jual beli online.  

Internet menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk 

kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan yang berada 

pada pasar konsumsi (consumer market). Penjualan barang dan jasa secara 

langsung dinamakan dengan istilah e-commerce (Morissan, 2010, h. 336). 

Banyak perusahaan saat ini yang menyediakan fasilitas penjualan 

produknya secara online.  Produk yang paling banhyak ditawarkan dan 

diminati masyarakat melalui e-commerce menacakup antara lain: barang-

barang elektronik, buku-buku, perangkat lunank komputer, mainan anak-

anak, serta jasa. Salah satu e-commerce terkenal di indonesia yaitu 

Bukalapak.  

 

2.2.8 Bukalapak 

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 

sebagai divisi agensi digital bernama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. 

Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) 

pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh 

Achmad Zaky sebagai CEO (Chief Executive Office) dan Nugroho 

Herucahyono sebagai CTO (Chief Technology Officer). 

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat 

penambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan gabungan dari 

Rebright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese 

Incubator dan Corfina Group). Di tahun 2012, Bukalapak menerima 

tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu. 
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Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh 

Aucfan, IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures. Tidak berselang lama 

dari pemberitaan tersebut, di tanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun 

meluncurkan aplikasi seluler untuk Android. Aplikasi yang dikenal dengan 

mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk 

mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan 

melakukan transaksinya melalui smartphone. Sejak pertama kali 

diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, aplikasi tersebut telah diunduh 

oleh lebih dari 87 ribu pengguna Bukalapak. 

Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal customer service 

dan websitenya yang mudah untuk di akses. Bukalapak seiring dengan 

berjalannya waktu, semakin berkembang dengan inovasi terbarunya untuk 

mempermudah para pengguna Bukalapak untuk transaksinya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpiikir dalam penelitian kualitatif merupakan gambaran 

bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan 

dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. Tujuannya adalah untuk 

menggambarkan bagaimana kerangka pikir yang digunakan peneliti untuk 

mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Dengan pemahaman 

peta secara teoritik beragam variabel yang terlibat dalam penelitian. Peneliti 

berusaha menjelaskan hubungan dan keberkaitan antarvariabel yang 

terlibat, sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi jelas 

(Sutopo, 2002, h.141). 

Bagan 1. Alur Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Iklan Jasa Komersial Situs Jual Beli Online Bukalapak 

Analisis Struktur Iklan 

Lecch 

Analisis Tipologi Pesan 

Persuasif Jamaludin Ritonga 

Analisis Teknik 

Persuasif Keraf 
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Dalam penelitian ini, subjek kajian yang diteliti berupa wacana iklan jasa 

komersial situs jual beli online Bukalapak. Analisis yang dilakukan terkait subjek 

kajian penelitian adalah wacana yang menganalisi struktur iklan jasa komersial, 

tipologi pesan persuasif, dan teknik persuasif dalam iklan jasa komersial situs jual 

beli online Bukalapak sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang 

diperoleh. 

Berdasarkan bagan 1, penelitian ini yaitu iklan jasa komersial situs jual beli 

online Bukalapak dari bulan Januari sampai Maret sebagai subjek penelitian yang 

menggunakan tiga teori. Teori yang pertama analisi struktur teks iklan, kedua 

analisis tipologi pesan persuasif, dan yang ketiga teknik persuasif. Ketiga teori ini 

digunakan untuk menganalisis iklan yang terdapat di situs jual beli online 

Bukalapak. Perpaduan ketiga teori ini digunakan oleh peneliti dengan maksud untuk 

mengetahui kekhasan dari iklan jasa komersial situs jula beli online Bukalapak.  

Analisis Headline, 

Ilustrasion, Bodycopy, 

Signature Line, Standing 

Details 

Analisis Isi pesan, 

Struktur Pesan, dan 

Format Pesan 

Analisis Teknik 

Rasionalisasi, Identifikasi, 

Sugesti, Konformitas, 

Kompensasi, Subtitusi, dan 

Proyeksi 

Hasil analisis iklan jasa komersial situs Jual Beli 

Online Bukalapak. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasaaan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Struktur iklan yang wajib hadir pada wacana iklan Bukalapak  terdiri 

atas empat struktur, yaitu struktur headline, ilustrasion, bodycopy, dan 

signature line. Dari jumlah data yang dianalisis peneliti yaitu 92 data, 

semuanya menunjukkan struktur teks iklan headline, ilustrasion, 

bodycopy, dan signature line. Sedangkan untuk standing details tidak 

ditemukan dalam penelitian ini. Struktur teks iklan jasa komersial situs 

jual beli online Bukalapak tidak lengkap, karena dilihat dari struktur 

teks dibuat sederhana dan lebih mementingkan gaya dan kreativitas 

zaman sekarang ini. Sehingga konsumen atau pembaca lebih efisien dan 

tertarik untuk membaca iklan tersebut. 

2. Tipologi pesan persuasif  berdasarkan isi pesan cenderung berisi pesan 

bias, untuk struktur pesan cenderung menggunakan struktur klimaks, 

sedangkan untuk format pesan menggunakan satu sisi. Dari beberapa 

teks iklan yang diteliti menunjukkan bahwa untuk iklan-iklan yang 

berisikan penawaran dalam jangka waktu tertentu hampir seluruh iklan 

menggunakan isi pesan bias. Sementara untuk iklan yang berisikan 

penawaran barang-barang dan promo-promo yang sifatnya terbatas, 

pengiklan menggunakan isi pesan tidak bias hal ini tentu mempunyai 

tujuan yang berbeda dengan iklan yang memiliki jangka waktu lama. 

Dimungkinkan barang yang ditawarkan sifatnya terbatas sehingga 

pengiklan memainkan psikologis pembeli dengan membuat iklannya  

dengan teks yang jelas dan tidak ambigu atau tidak bias.  

3. Teknik persuasif yang digunakan wacana iklan komersial situs jual beli 

online Bukalapak yaitu teknik sugesti, dan konformitas. Untuk teknik 

rasionalisasi, identifikasi, kompensasi, teknik pengganti, dan teknik 

proyeksi tidak ditemukan dalam penelitian ini. Pada satu iklan jasa 
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komerisal situs jual beli online Bukalapak teknik persuasif  bisa 

ditemukan dua atau lebih teknik persuasif. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat diajukan 

kemungkinan yang diharapkan dapat diimplikasikan sebagai berikut. 

1. Wacana iklan merupakan salah satu wacana yang menarik untuk diteliti, 

khususnya wacana iklan jasa komersial situs jual beli online Bukalapak. 

Dalam perkembangannya, struktur iklan, tipologi pesan persuasif, dan 

teknik persuasif akan terus berkembang dan berubah seiringi dengan 

perkembangan zaman. 

2. Penggunaan bahasa iklan hampir seluruh iklan di Bukalapak 

menggunakan bahasa campuran. Sebaiknya pengiklan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak mencampur-campurkan 

bahasa Indonesia dengan bahasa asing sekaligus dalam iklan. 

Dikhawatirkan akan merusak bahasa indonesia.  

5.3 Saran 

Penulis berharap penelitian tentang karakteristik struktur iklan jasa 

komerisial, tipologi pesan persuasif, dan teknik persuasif dalam situs jual 

beli online Bukalapak bisa menjadi refrensi baru dalam perkembangan 

bahasa Indonesia. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikkan oleh 

penulis dalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi pembuat iklan atau produsen dalam menciptakan iklan harus lebih 

memperhatikan struktur iklan yang lengkap. Dalam menciptakan iklan 

untuk menarik konsumen ciptakan iklan yang menarik dari struktur teks 

iklan, tipologi pesan perusasif, dan teknik persuasif.  

2. Bagi peneliti yang akan meniliti tentang wacana iklan jasa komersial, 

mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan bahasa, maka 

hendaknya permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diteliti lebih 

lanjut. Misalnya penggunaan gaya bahasa iklan jasa komersial, struktur 

kalimat, dan keefektifan kalimat.  
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Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam hasil 

penelitian ini. Untuk itu peneliti berharap agar kelak akan ada lagi 

penelitian-penelitian yang lain dapat lebih baik dalam melakukan penelitian 

mengenai hal ini.   
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